
 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 

Les persones sotasignades, Anna Comas i Duran, directora d’EDUCEM, i 

…………………………………………………………. (pare/mare/tutor/tutora) de l’alumne/a 

…………………………………………………………. del curs …………………, conscients que l’educació 

dels nens i nenes  dels nois i noies implica l’acció conjunta de la família de l’escola, 

signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual cosa comporta els següents: 

COMPROMISOS 

Per part del centre 

1. Facilitar un entorn que contribueixi al desenvolupament físic i emocional dels 

nens i nenes i nois i noies, afavorint l’adquisició de nous aprenentatges i 

potenciant l’assoliment de les capacitats pròpies de cada etapa. 

2. Afavorir i facilitar el coneixement i l’adaptació als costums i tradicions de 

Catalunya. 

3. Informar la família del nostre Projecte Educatiu, de les normes d’organització i 

funcionament del Centre i dels criteris que s’empraran per avaluar el grau 

d’assoliment de les competències corresponents a l’etapa. 

4. Informar la família dels objectius, continguts, activitats, horaris i altres aspectes 

organitzatius i pedagògics específics del nivell educatiu, mitjançant una reunió 

a l’inici de cada curs escolar. 

5. Adoptar, quan calgui i sigui possible, mesures educatives alternatives o 

complementàries per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i 

mantenir-ne informada la família. 

6. Mantenir una comunicació amb la família per informar-la de l’evolució de 

l’alumne/a. Es convocarà a tutoria a cada família durant el curs. 

7. Fer un seguiment de l’assistència de l’alumne/a a l’escola, ja que aquest és un 

fet indispensable per un bon assoliment dels aprenentatges, hàbits i capacitats. 

8. Donar valor afegit a la cultura de l’esforç, a la responsabilitat en la sociabilitat i 

a l’autonomia personal. 

9. Implicar els infants i/o els joves i fer-los partícips actius, tant en el seu procés 

d’aprenentatge com en altres aspectes relacionats amb la vida del centre. 

 



Per part de la família 

1. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i afavorir l’entesa necessària 

per promoure els valors reflectits en el nostre Projecte Educatiu. 

2. Conèixer i adaptar-se a la normativa de funcionament del centre i ajudar al fill/a 

a que les conegui, respecti i compleixi. 

3. Vetllar per l’assistència a l’escola i per la puntualitat. 

4. Ajudar el fill/a a l’assoliment d’uns hàbits d’autonomia, d’higiene, de 

responsabilitat, de cultura de l’esforç i de convivència que facilitin el seu 

correcte desenvolupament. 

5. Educar en el respecte a les persones, a les coses i a l’entorn escolar. 

6. Col·laborar amb el fill/a quan se li demani alguna tasca o material per a 

l’activitat escolar. 

7. Assistir a la reunió de pares i mares a l’inici de curs. 

8. Assistir a les tutories convocades pel tutor/a per tal de fer un seguiment de 

l’adaptació del fill/a i de l’assoliment dels seus aprenentatges. 

9. Adreçar-se al Centre davant de qualsevol dubte, suggeriment o aclariment. 

10. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants. 

11. Col·laborar amb les activitats de l’escola si s’escau i es té disponibilitat. 

12. Respectar el caràcter propi de l’escola i reconèixer l’autoritat dels responsables del 

centre i del professorat.  

 

I perquè això consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 


